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Vasvármegye
törvényhatósági bi
zottsága f. hó 19-én Szombathelyen
tartott rendes közgyűlése
keretében
ünnepelte illustris alispánja közszolgá
latának negyedszázados jubileumát.
Békássy István főispán a közgyű
lést megnyitván, Herbst Géza alispán
felé fordult és üdvözölte őt ugy a maga
részéről, mint a törvényhatóság nevében
közigazgatási szolgálatának 25-ik évfor
dulója alkalmával. Isten áldását kérve
az ünnepeltre és annak munkájára.
Utána Ernuszt Kelemen törvény
hatósági bizottsági tag jelentkezett szó
lásra 8 szívhez szóló szép beszédben
méltatta az alispánnak a közélet terén
szerzett érdemeit. Rámutatott főbb al
kotásaira, melyek: a felsőőri kórház
létesítése; egy sereg vicinális vasút
k e z d e m é n y e z é s e ; a vármegyei nagy köz
kórház rregalapozása; a munkásvéde
lemnek munkásházak építése általi ápo
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Szerkesztéséi é l kiadóhivatal:
Bfakgeve Nándor könyvnyomdája CeJtóömMkfTr
I Mt •téjendot a txellemi résst illető közlemény i
és mindennemű pénzilletékek.

lása; a törvényhatóság zilált pénzügyi
viszonyainak rendezése stb.
Üdvözölte,' mint a vármegye nagy
hagyományának, az alkotmány' é s köz
szabadságok védelmének, a demokrácia
eszméjének h ű s é g e s képviselőjét. Kitörő taps é s éljenzés követte az
elhangzott szép beszédet, melyre az
ünnepelt válasza következett.
A hála őszinte érzetével köszönte
meg a törvényhatóság elismerését az
ezt kitüntető m ó d o n tolmácsoló főispán
nak é s törvényhatósági bizottsági tagnak.
Kijelentette, bogy a szociális, humani
tárius, közgazdasági é s kulturális művek,
melyeknek létesítésével a törvényható
sága iránt fennálló tartozását
leróni
igyekszik, befejezve nincsenek, de nagyrészben megkezdve várják a megvalósí
tás munkáját. Az elismerés é s bizalom
jóleső jelei, amelvlyol a vármegye h ű 
séges szolgájának munkásságáról meg
emlékezve nyújt: biztatást é s erőt ad
nak a megkezdett munkálatok folytatá
s á h o z é s nem engednek megnyugvást

á sikeres befejezés előtt. Ezen munká
jához kéri a vármegye közönségének
jóindulatú támogatását.
Hosszan tartó-'lelkes éljenzés kö
vette az alispán s z é p beszédét, melyet
Békássy István főispán é s Ernuszt K e 
lemen beszédével együtt a vármegye
jegyzőkönyvileg örökít meg.
Ezután részleges tisztujitások kö
vetkeztek. . Meg választattak;- árvaszéki
ülnökké Knebel Ferenc vármegyei al
jegyző. Ennek helyébe dr. Fodor Antal
kőszegi szolgabíró. Az igy megüresedett
szolgabírói állásra dr. Polczer Dezső
közig, gyakornok tb. szolgabíró.
Tizenegy órakor főispán a közgyű
lést berekesztette s következett a kül
döttségek tisztelgése a/, alispánnál.
Tisztelegtek: a megyei tisztikar dr.
Radó Gyula megyei főjegyző vezetésévei; Szombathely város 1; ép visel ó testü
lete, Kiskos István h. polgármester;
Kőszeg sz. kir. város, Auguszt János;
Sárvár' nagyközség Kálmán István községbiró; Szentgotthárd nagyközség Varga

Pedig a rosszakarat szólt ilyenkor be kikacagni a fogyatékosságát. De ó mindig
lőlük. Mert csak nagyon kicsiny hibája' volt szelíd megbocsátással nézett reá.
Gizu-ka a negyedik polgáriba járt a lábának. Hogy alig lehetett észrevenni.
Valami mugmagyarázhatlan erő, vágyó
Csöndes, szomorú leány rolL Csöndesebb,
Odahaza is fájó nagyobb szeretettel dás .húzta feléje . . .
mint á többiek. Azoknak a vidám kacagását bántak vele, mint a nővéreivel. De sohase
Látta esténként, öt óratájt, hogy ki
csak messziről hallgatta, maga sohasem ke vitlék el mulatságra, pedig már 15 éves volt jöttek az iskolából, a Katóra mindig várt
veredett közéjük. És a lelkére se vont árnyat És az ismerősei már mind végigtá.icoltak pár Valaki. Egy meleg szemű fin. A sarkon. A
a beszédük. Titokban suttogott, csókokról, hangos éjszakát.
gázlámpa alatt Látta, hog. egymáshoz si
kalandokról szőtt meséjük.
Miért van vele igy? Miért nem szabad mulva mint siettek bele a selymes, muzsikáló,
mesélő alkonyatba. Ilyenkor mindig ugy gon
Az arca olyan volt. mint egy Madonna-, neki is annyi minden, mint a többieknek ?
.Mikor végig gondolta ezeket'.—; pedig dolta, hogy ezek soha nem hallott meséket,
arc. Örökké rajt boronglak csodálatosan finom
szomorúságai. Mért fi maga is érezte, hogy minden nap végig gondolta — égető könny csodaszép szavakat suttognak egymásnak,
csepp szivárgott "elő a lelkébzfl. Én szegény, amilyent csak azok tutinak, kik nagyon, erő
nem olyan, minta többi.
sen szeretnek. Szeretett volna a hátuk mögé
Ő nem járhalétt a többiekkel tornába kigúnyolt nyomorék!
Aztán később azok a láthatatlan könny lopódzaui, hogy az ajkukról elejtett szavak
sem. Neki nem volt szabad vigan ugrándozni
és a többisk ezért szánakozva néztek rá. cseppek is kiapadtak. Csak a nézése lett szo melegségében fürössze a lelkét De csak a
Tudták, hogy kis hibája van a lábaink. morúbb 1 annak a madonna-arcnak egy tekintetével futott utánuk, míg az alkonyat
Azért is jár olyan lassan, megfontoltan. A súnte észrevehetetlen árnyalattal lett söté fátyola be nem takarta előle őket
*^ ;
tanárnőjük vele bánt a leggyengédebben. De tebb a bánata.
Ilyenkor vergődve hullámzott a lelke.
ez á gyengédségfájt neki. Jobban fájt, mint
De azért ueui fyütölt Senkit, Még azo "(""Lehunyta a szemét és mintha pehelykönnyű
mikor egy-egy rakoncátlan ískolatársnője kat sem, kik durván szerettek' fölötte moso séggel repült v,.lna tündérszép meseország
mosolygott rajta. Jobban fájt, mint mikor lyogni. Még a Széger Katus kán a'; is megbo M é r . .
megjegyezték ntána, azért jár oly lassú lép csátott, pedig annak a gúnyja metszett leg
. . . És mikor újra kinyitolta a szemét,
tekkel, hogy meg ne lássék a bicegé.-e.
mélyebben a lelkébe. Az szerette legkivált csak annyit mondott: jaj . . . Mélyről szasaaj A hyjjienihus a s m
Gizus,
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kaucsuk!
PÁLMA
kaucsuk-cipősarok ágybetéti
m i n f l s é f l é j j
rsnűJ M B F
elsőrangú

közgyűlésében.
Sokoray Klek elnök,
Szatlmayer Endre főjegyző. .
Az alispán meghatva mondott kö
szönetet. Büszkén fogadom a mélyen
megtisztelő tb. tagságot úgymond, mert
mindig nagyra becsültem a jegyzői kar
munkáját, amely alapja a nagy közigaz
gatásnak. Örömmel láttam, mindenkor,
hogy V a s v á n n e g y e jegyzői kara hivatá
sának magaslatán áll. Most, mint tb.
tag, szorosabb kapcsolatba jutottam a
karral, amely eddig is mindig közel
állott szivemhez.
Ezután a jegyzői tanfolyam halfgatók tisztelgése következett, akiknek üd
vözletét é s jókivánatait Fehér D é n e s *
tanfolyamhallgató tolmácsolta
Az alispán bizlositotta a tanfolyam
hallgatóit jóindulatáról s kérte őket, hogy
e becsületes munkát, a kötelességtudást-,
a köznek é s hazának h ű s é g e s szolgála
tát tanulják meg a tanfolyamon é s vi
gyék el majdan közpályájukra.
Végül az ünnepelt szülőhelyének,
•Vasvármegye Községi é s Körjegy
zőinek' Egyesülete ezen oklevéllel adja Németujvár nagyközségnek küldöttsége
tudtára mindazoknak, akiket most illet, tisztelgett. Közel 200 ember jött el N é
vagy a jövőben illetni fog, hogy Nagy metujvárról külön vöfiaron, hogy kö
s á g o s Herbst- Géza urat, Vasvármegyé szöntse a k ö z s é g szülöttjét.
nek érdemekben gazdag alispánját, örö
' Leírhatatlan g y ö n y ö r ű , kedves é s
kös tiszteletbeli tagjává választotta meg. poétikus jelenet következett. A küldött
Ezen, az' egyesületünk által nyújtható j ség szónoka Dömötör Lajos főszolgabíró
egyszerű kitüntetés legyen 1 anubizony- ! átadja az alispánnak N'émetujvár köz--)
sága annak a nagy tiszteletnek é s vég- j séguek díszpolgári oklevelét, Egy fehér
telén ragaszkodásnak, mellyel szeretett ' lepellel letakart kép áll á teremben.
alispánunk iránt viseltetünk é s amellyel j Jő|j velem, mondja a szónok, hadd ka
— jelen oklevél által - - külsőítg is'-j lauzoljalak el oda, hol bölcsőd ringott.
kifejezésre kívántuk juttatni örök hála- ; Németujvár szeretete 'megörökítette szá
tartozásunkat, amivel alispán urunknak ' modra azt a házat, amelyben születtél,
kulturális érdekeink ápolása,'' jelesen j ahonnan remegő reménységgel bocsátott
gyermeknevelési
intézményünknek, . á édesanyád arra az útra, amelynek most
jegyzők internátust alapjának létesítése j derekán állasz, a - legnagyobb kitünte
révén adósaivá váltunk. Legyen áldás j téstől kisérve, városunk igaz büszke
a magasztos eszme szolgálatába lépett i ségeként.
Gábor orezgy. képviselő vezetésével.
— Ezután jelentkeztek az egyes hiva
talok é s testületek: az államépitészeti
hivatal; kultur mérnökség;
gazdasági
felügyelőség; az iparfelügyelöség; pénz
ügyigazgatóság mellé rendelt s z á m v e v ő 
ség é s adóhivatal, a vármegyei orvoss z ö v e t s é g é s tűzoltószövetség.
Igen impozáns módon nyilvánult
a jegyzci kar szeretete é s elismerése
felsőbbfoku hivatalfőnökével szemben.
A jegyzők egyletének 80 tagja jelent
meg Sokoray Elek- egyesületi elnök ve
zetése alatt, aki lelkes é s meleghangú
beszédben üdvözölte az alispánt é s ezen
ü n n e p é l y e s alkalmat használta fel arra,
hogy átnyújtsa az. egyesületnek díszok
levélbe foglalt azon határozatát, melylye| még mult évi közgyűlésükön, kul
turális érdekeik ápolásának elismerése
képen egyesületük örökös tiszteletbeli i
tagjává választották meg az alispánt.
Az oklevél szövege a következő:

tiszteletbeli tagunknak életén é s mun- i
Lehullott s lepel a képről s olt áll
kaján. Kelt Vasvármegye Községi é s j Németujvár művé. zi festményben. -Az
Körjegyzői Egyesületének
Szombathe-1 impozáns vár és tövében égy kis ház
lyen, 1911. évi július hó 25-én tartott az apró házak között, az alispán szülőháza.

kadt fel a lelkéből, de nem a fájdalom jaja
volt Hanem mintha messziről, magasról jött
volna . . . és a fáradtság, meg a gyönyörű
ség lopta ajkára azt a jajt.
Az életben járt Tiszta, álomvilágos
életben . . .
S hogy ujrá körülnézem, egyedül volt
Sehol semmi élet, semmi nesz . . .
Él halkan, fáradtan indult meg haza fele.
Szeretett volna a Kaluskától csak egy
mesét hallani a—sok^közül, mitrFr-rrrinden
este szőttek.
De sohasem merte . . .

Ilyenkor százszortaszomorubban érezte,
hogy neki egy láthalian nagy fájdalma, egy
eoyhitetleu szomorúsága van. Gondolta, hogy
ez lesz a i ő minden árvasága. Ez lesz az
életének hidegsége.
Nem lesz senki . . .
Aztán puha zsebkendőjét az arcába
szorította. A lelkében valami erősen hullamzani kezdett Mint akinek már nincsen re
ménye semmj . . . Hogy őt nagyon megverte
az Isten . . . Miért oly boldog, a Széger Ka
tus? Soha nem látta máskép, mint mosolygó
arccal.

És gyűlölni kezdte. Mint gyűlölni kez
dett mindenkit, aki kacaghatott, aki mögOtt
Májusban volt . . . .
nem állt ott fenyegető ujjal egy fekete árny,
Az ablakon meleg sugarak szűrődtek a amelyik örökösen azzal az elszomoritóan hi
szobákba. És az utcákon fehér virágba boralt deg gondolattal ütögeti a szivét: nevetnek
a két akácfator. A Gizuskáék kertjében finom, rajtad, nem szerel senki, nem k szeretett,
könnyO illatok futkostak a bujkáló utakon.
nem is fog. Hiába, fehér, szép az arcod,
Ott üldögélt naponta á vén diófa alatt hiába selymes ragyogó a hajad, hiába beszé
'~
.
s a kerítésen átnézett a szomszédba, hol a det, mélytüzű a szemed.
gyerekek nagy, víg hancorozással viháncoltak.
De más nap már megbánta, hogy gyű
Megbabonázta a tavasz.
lölni kezdte a Katust Hiszen a Katuska jó
IL

Ott a vár hegyfalárt — folytatta a
szónok, ahol tavasszal ibolyák nyílnak,
a szedett ibolyákkal magadba szívtad az
ibolya szerénységét é s a"büszkén, égnek
nyúló várfal, amely dacol az időkkel és
századokkal, felfelé irányította tekinte
tedet é s emelkedett magasságba vitte
lelkedet. A miénk vagy, magunkénak
köszöntünk és arra kérünk, adj szived
ben helyet nekünk az é d e s anyád és
édes" apád szent emléke mellett.
Percekig zúgott a taps é s éljenzés.
Az- alispán könnyekig meghatva alig
tudott szóhoz jutni; de könny csillogott
a n a g y k ö z ö n s é g szemében is.
Ezzel a tisztelgések végetértek.
Délután 2 órakor négyszáz terité
kes bankett volt a Szabáriában, melyen
számtalan
szebbnél-szebb
felköszöntó
hangzott el.
'

A

csecsemők

ápolása
és

táplálása.

Irta: Dr. M i l t o n Adoll.

II.
Az embernek táplálkozni kell, hogy a
munka alkalmával elvesztett erót pótolja. A
csecsemő jól táplálkozzék, hogy fejlődjön;
erre legalkalmasabb az anyatej. Fehérnyére,
zsírra és cukorra van az emberi szervezet
nek szüksége es ez megvan az anyatejben.
Aki anyatejet szívhatott magába, csak
akkor tudja megítélni, hogy mily szerencsé
ben részesült, mikor már öntudatra ébredt
Ismeri az élet jó és rossz oldalát Megtudja
milyen az ellcniallóképessége a szervezetnek
a különféle vérbetegségek ellen.
Ha az anya maga táplálja gyermekét,
ez szép s magasztos hivatást teljesít BOul
követ el, ha tudná, de nem akar. Csak el
ítélni lehet azt a nőt, aki könnyelműen le
mond róla. Az orvos van hivatva megítélni,
hogy szabad-é. avagy tud-e?
Az.orvosok tudják csak, mily veszély
nek teszik ki az oly anyák magzatjukat, akik
a modernismusnak hódolva, könnyen lemon
danak erről.
Persze, persze. Mire való a dajka? —

leány. Igen: meghívta őt is vasárnapra ma
gukhoz. Valami zeurt tartanak. . — - ~ . ±
Az első zsúr!. Istenem. Picikét hangosabban kezdett dobogni a szive, ő is ott lesz .
A Kató bizton meghívja. Az a melegszemü fiu!
Aztán szabad neki rágondolni, mikor
másé? De ha oly édes az a tilkon szőtt
álom. Tiltsák meg,' azért is . . . Kacagják ki,
azért is . . . '
Hanem . . .
Komoly lett.
Mit csináljon ő ott ö l A többiek tán
colni fognak. Az a meleg szemű fin . . .
máshoz fog simulni. Másnak a kezét szo
rítja . . . Másnak az arcába tapadnak szemei.
És ö ?
Elmenjen? Töprengett És mélytüzű
szemeivel maga elé bámult Mégis elmegy.
Ha nézni is, ha szomorkodni is, csajjy őt
láthassa.
: Hanem de fájt.
Mintha csak azért hívták volna, hogy
gúnyolják, hogy kacagjanak rajta.
Lelketlen Kató! Micsoda démoni in > .
e

mondja az illető. • Nem mehetnék zsurba,
folytun le volnék kötve, alig Tolna egy pár
órára szabad. Az ember alakja elvész, egé
szen deformálódik. Nem lehet elegánsan 01- tözködni. Az . én testemen rágódjék folyton
az a gyerek!! Az arcom is elveszti az üde
séget!!" — így gondolkodik egy modern nő.
A csecsemőt azonban táplálni kell és ennek
kétfélekép felelhetünk meg:
1. mesterséges utón.
2. dajkával.
Ha az anyát nem tudjuk meggyőzni
álláspontjának helytelenségéről, vagy oly be
tegsége van, ami káros volna a csecsemőre,
vagy ártalmára volna az anyának, akkor
dajka után nézzünk.
Nehéz feladat a dajkaválasztás. — Az
anyánál elnézünk 100 hibát, a dajkánál egyet
sem engedőnk meg.
Hány helyen lese a báz zsarnoka, az
ily jól fizetetett ellenség?! De ez semmi,
csak az úrnő mehessen szabadon á bálba,
teaesté]vekre és nem cseng folyton a falében
a gyermeksirás.
Sok helyen nincs módjukban dajkát
fizetni, vagy nem kapnak, akkor mesterséges
aton táplálják a csecsemőt.
Elsősorban említjük a tehéntejet.
Igen ám. de ezt nem oly könnyen
emészti meg az a gyOnge gyomor. A tehén
néha tuberkulotikus, vagy a hozzádtOtt viz is
teté lehet különféle bactenumokkal, ez ellen
kell védekeznünk.
Az orvosok, vegyészek még ma is azon
tOrik a fejüket, hogy mily vogyüléke a tejnek
képes pótolni az anyatejet!
Miként kellene praeparálniLegelterjedtebb a Soxlet-féle készülékkel
sterilisalt és felhígított tej alkalmazása. Nag.
reklámot csinálnak a Székely vegyész által
lorgalomba hozott tejjel ie. Sokan a Biedertféle gyermekorvos előírása szerint készült
tejfelt adják.
A tej ideális etkészitésmódját még nem
ismerjük, mert a tejben levő zsirszemolcsöket
bevonó haptogen- hártyák vegyi uton - nem
tudnak ugy hatni, hogy az könnyén emészt
hető volna.
,
•
A csecsemőnek a tiszta tej az első hó- i
napban nehéz, ezért vízzel kell felhígítani
j
Általánosan bevett szokás a következő j
módszer: az első 3 hónapban 3-szor annyi .
vizet adunk, mint tejet, vagyis egy evőkanál
tejhez három evőkanál -vizet; a IV-ik hónap- .'

:

ban 2 rész viz 1 rész tej; az V-ik. hónapban
fele vit és fele tej; a VI-ik hónapban adhat
juk már tisztán. Természetesen egy kevés
cukrot is adunk hozzá és az így elegyített
tejet jól felforraljuk, hogy megöljük abacillusokat és langyosan adjuk a babának a ren
des idő betartása mellett. Ha lehet, különféle
tehéntejet veszünk. A legjobb decinficálú szer
— a tisztaság. A legnagyobb szigorúsággal
vigyázzunk minden készülékre, amelyre szük
sége van a babának. A szopókészülék, áz
üveg mindig a legtisztább legyen, nehogy a
reászáradt tejmaradék bomlásnak induljon és
igy szántszándékkal fertőzött táplálékkal táp
láljak.
Kgy-egy alkalomra 100—120 grammj
egy, esetleg egy és léi deciliter — elegendő.
Az adag mindig frissen készítendő, a
maradék pedig megsemmisítendő. Ily figye
lemmel elég nagy fáradtsággal pótoljuk az
anyatejet s a baba szépen fejlődésnek indul
— a család örömére.

H Í R E K .
Hamvazószerda. A nagyböjt első nap
ját, hamvazószerdát, a kath. egyház a szo
kásos módon ülte meg az idén is. A helybeli
apátsági templomban reggel 8 órakar kez
dődtek a szertartások, utána a mise és a
szokásos hamvazás. Az isteniszolgálatokat,
melyeken a kath. tanulóifjúságon kívül nagy
számú hivő is vett reszt. Bán János plébá
nos végezte.
, * ^
0] Osztálytanácsos. Horváth Elek
miniszteri titkárnak — dr. Pletnits Ferenc
helybeli ügyvéd sógorának
a király a !
miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget
adományozta.
Bérmálás Czelldömölkön. Mint érte- j
sülünk, a tavasszal, esetleg a nyáron, Czell- {
dOmOlkOn bérmá'ás lesz. Nálunk mintegy
15—Hl évvel ezelőtt volt utolján bérmálás
s igy valóban ideje, hogy végül Czelldömölkre |
is rákerül a sor.
I
Közgyűlés. A helybeli Kereskedők Egyér j
sülete ma délután 4 érakor tartja évi köz- {
gyűlését a városháza tanácstermében.

sollyal tudott ránézni, mivel nem táncolhatott, j nyitott, elfeledkezett szemekkel, valami névte
Talán kiolvasta a szemeiből, hogy ő Í9 sze len hullámzásba rázódott a lelke. Valami
csókos melegség lobban fel benne.
reti azt a melegszenrü
fiut.
És maga sem tudta hogyan, csak oda
Aki ma nagyon szomorú volt. És sötét
tekintettel nézte a Katót, amint léha kaca ment hozzá. A zongora mellett húzta meg
gással keringett mások karján. Aztán lassan magát, mintha félne a zajtól, félne mindenkitől
- A Giznskának meg felzokogott a lelke.
kint levette róla a szemét Legyőzhetetlen
utálat fogta el, mint látta azt az üres lelket, A boldogságban.
amelyet a íegfehérebbnek, a legártallanabbAz a szép szavú, meleg szemű fin.
nak tartott eddig.
m.
Azóta a Gizuekára várt valaki estenden.
A tekintete véletlenül rávetődött a
Oizuskára, akinek « szemeiből valami csodá A sarki gázlámpa alatt A gúnyos mosolyok
latos melegség ragyogott feléje. Ennek a elcsitultak. A Giznska meg ugy érezte, hogy
szempárnak a lányos, ártatlan,, félénk, babo egy csendes lelkű fiu erős karja védi minden
nás ragyogása-sok csöndes álmot fakasztott től. És szelíd melegséggel tapusatlan, magasba
futó utakon veszeti. Mert ő ugy rászorult
a lelkében.
De más ez a Gizus! Milyen más, mint erre a vezetésre.
De milyen jó ia volt azzal a fiúval
a többi! Egy lány, akit ilyen őrült keringókben lelketlen, csúnya vággyal nem szorított menni.
Hogy ragyogott a szeme ilyenkor és
még magához senki. Kinek az ajka harmatát
fül.nem itta még senki mohó ajka. Akinek a hogy itta szerető mohósággal lágy szavait,
lelke fehérségét Senki léha fecsegése *be nem t ~ á s ó k o n a csöndes: sötétes allOUjukuu,
míg hazafelé barangolt azzal a meli
fonta lithatlan 'feketeséggel.
fiúval. A Gizus.
Egy leány .
A kis szomorú, boldog Gizus . . .
tágra
Amint nézte . . . nézte nagy

Alispánunk üdvézlóse. Herbst Géza
vármegyei alispánt a közigazgatási pályán'
eltöltött 25 éves szolgálatának jubileuma al
kalmából járásunk előkelőségei kOzül azok,
akik a személyes megjelenésbea gátolva vol
tak, nevezetesen Ostffy Lajos országgyűlési
képviselő, Hollósi Rupert apát, dr. Porkoláb
Mihály ügyvéd, Maitz Antal és Hannig János
plébánosok táviratilag üdvözölték.
0] szolgabíró. Hétfőn a varmegyei
gyűlésen tisztviselőválasztás is lévén, dr.
Polczsr Dezső helybeli tb. szolgabíró, közig,
gyakornokot egyhangúlag szolgabíróvá vá
lasztották meg. A választás sikeréhez Őszinte
szívvel gratulálunk az uj szolgabírónak, bár
mélyen fájlaljuk, hogy ezzel kapcsolatban
távozni fog korunkból. Szeretetünk kiséri uj
szolgálati helyére, ahol pártatlan igazság
érzeténél fogva bizonyára éppen oly rokon
szenvnek fog Örvendeni, mint amilyennel mi
őt körülöveztük.
Március 15. Megírtuk már, hogy «
czelldömölki ev. férfidalkör mára 15-én este
7 őrskor a Griff-szálló termeiben hsrslss
ünnepélyt rendez. Az ünnepély mosóra, mint
értesülünk, a következő: Énekszámok: l.ffissnus, 2. - Kossuth Lajos szent sírjánál, 3. Szózat.
Továbbá: Ünnepi beszéd. Talpra magyar, sza
valat. Emlékezés 1848. márc. 15-ikéről. Végül:
Imádság a hazáért.
Társas-estély. A moh szombat estéjén
a Polgári Olvasókor társas összejövetelt tar
tott a Bárány-vendéglőben levO körhelyiségé
ben. A nagyszámban megjelent tagok és ven
dégek előtt ez -ilkalommal dr. Porkoláb Já
nos ügyvédjeiolt és Simon József felolvasást
tartottak, mely felolvasásuk érdekfeszítő vol
toknál fogva teljesen lekötötték a hallgatóság
figyelmei. Az ezután következett sorsolás
mellett sokáig elszórakoztak a megjelentek
és csak a reggeli órákban gondoltak a tá
vozásra.
Köszönetnyilvánítások az adományok
ért. A Kemenesaljái Takarékpénztár Rész
vénytársaság 20 koronát, a Kemenesaljái
Kozg. Hitelbank szintén 20 koronát volt ke
gyes adományozni a czelldömölki kath. legény
egyletnek, mely -egyes adományokért egyle
tünk nevében eznton is hálás köszönetemet
fejezem ki. Bán János plébános, mint egyleti
elnök.
A Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank
Részvénytársaság közgyűlése a folyó évben
is szíves volt a czelldömölki ág. h. ev. nőegyletről 20 korona ajándékával megemlékezri, mely kegyes adományért ezúton is
bálás köszönetét nyilvánítja a nőegylet elrjokségs.—;
rrin
—~
A Kemenesaljái Közgazdasági Hitelbank
Részvénytársaság a czelldömölki ipartestület
temetkezési alapja javára 20 koronát ado
mányozott, mely adományért köszönetet mond
az elnökség.
A czelldömölki Erzsébet-nőegylet s Ke
menesaljái Közgazdasági Hitelbank részéről
20 korona adományban részesült, melyért
ezúton is kifejezésre juttatja köszönetét az
egylet elnöksége.
—A K»mene«aljsi Közgazdasági Hitelbank
a városi szegényarep javára 40 koronát ado
mányozott, melyért köszönetet mond az elöl
járóság.^^
'
^—~~

Sportbál. F. hó 19-én folyt le az ujoAz ifjasági önképzőkör bálja farsang
utolsó vasárnapján zajlott le a Griff-szálló nan alakult sportegylet első farsangi mulatsága.
nagytermében. A kór dilettáns ifjai mulatságuk Tekintettel arra, hogy az uj egylet még csak
keretébe felvették az Udvari bál cimü csecsemőkorát éli és hogy a bálrendezés
egyfelvonásos bohózat előadását is, amit oly eszméjét gyorsan követte a cselekvés, a sikert
élethűen és rutinnal játszottak el, hogy a nem lehet valami fényesnek neveznünk. A
közönség teljes megelégedettségének hatalmas megjelent közönségből ítélve kilátás van
és meg-megujuló tapsviharral adott kifejezést azonban, hogy a jövőben ez lesz a városunk
A műsoron szerepelt még Ábrányi Emil legnépesebb és leglátogatottabb táncmulatsága,
Keresem a* Istent című drámai költeménye, ez lesz az a mulattság, melyén minden intel
amit Finkelstein Rezsin szavalt el nagy ligens társadalmi állása egyén és család meg
páthosszal. Reich Margit és Horváth Béla jelenhetik. A táncmulatságon felülfizettek:
párjelenete a hipnotizmusról a publikum nagy Güttmann Bódog 5 K, dr. Branner Ferenc 4 K,
tetszése mellett folyt le. Sialóky Rózsika Erdős Mór, Hónig Sámuel, Wittmann Adolf
kedvesen és temperamentumosán adta elő az 3—3 K, Blettler Pál, Kálmán Mór, Katona
Asszony szerelnék Unni cimü monológot. A Fülöp, özv. Dávid Kálmánné, Klein Jakab,
szereplő ifjak sikere általában oly nagy volt, Németh Márkus 2—2 K. Kelemen Tivadar,
hogy a műsort közkívánatra újból elő kell Schonfeld Lajos, Frisch Gusztáv, Kálmán Jenő,
adniok. Mint értesülünk, ez a műkedvelői est Loránth Gyula, Vadász; Pál 1—1 K. Jegy
március hó 3 án fog megtartatni ugyancsak a váltás címén befizettek a következő jelen nem
Griff-ben. — Szükségesnek tartjuk felemlíteni, voltak : Deutsch . Gyula, Gandalovics János,
hogy az előadások rendezését Ludvin Sándor Fényes Ferenc 5—5 K, Bárdossy Imre, dr.
tanító végezte s hogy ennek folytán az érdem Király János, dr. Maróthy László, dr. Deutsch
és elismerés babérja fele részben őt illeti Samu, Hannig István, Móritz Dénes 4—4 K,
meg. — A programm utolsó és legtöbb időt Bán János, Tamáska Lajos 3—3 K, Zanathy
igénylő száma a reggelig tartó tánc volt, Bódog, Hollossy Ruppert, dr. Szabó Imre, dr.
melybe azonnal belekezdtek ifjaink, midőn Scheiber Zsigmond 2—2 K. Tiszta jövedelem
Sárközy Géza rázendítette a talpalá valót Az 50 korona.
élvezetes éjszakának emléke mélyen bevéső
A l olasi királyi család gyermekei
dött a résztvevők szivébe s virradatkor abban
mindannyian Phosphatine Falliéressel lettek
a tudatban távoztak el, hogy egy nyári tánc táplálva az elválasztás pillanatától kezdve és
mulatság ismét összehozza őket. — Ez alka épen ennek tulajdonítható az, hogy a gyer
lommal felül fizettek: Szabó Károly 8 K, Fé mekek kicsattanó egészséges jó színben ne
nyes Ferenc, Kath. Legényegyesület 5—5 K, velkedtek és gyermekbetegségeket mindezideig
Heimler Adolf fiai, dr. Hetthéssy Elek, Ber elkerülték. Világhírű gyermekorvosok egyhangú
véleménye, hogy a gyermektáplálást az elvá
zsenyi Dezső 4—4 K, Mészáros János, Kál
lasztás idejétől kezdve ugy eszközöljük a
mán Mór, Frisch Gusztáv, Deutsch Gyula 3—3 leghelyesebben, hogy ha Phosphatíoe Falliérest
K. Brandl Jenő 250 K, Horváth Jenő, Sza- tejbe főzve adunk a gyermekeknek, mert ez
lóky Zsigmond, Bakonyi Imre, Berecz Lajos, esetben bélzavartól nem kell tartani és a
Németh Márkus. Palyi Jónás, Dinkgreva Nán gyermek fejlődése oly kiváló, hogy annál
jobbat egy gondos szülő sem kívánhat.
dor, Nagy László, Szelestei László, Horváth
A bobai ifjúság 1912. február hó
Gyula, Bán János, Wittmann Sándor, Szalay
Ferenc, Velner Jenő, Wolí Izidor 2—2 K, I 18-án tartott mulatságán felülfizettek: Móritz
Károly 4 K, Tompa László, ilj. Német János
Polacsek Vilmos, Blettler Pál, Mód Dezső,
3—3 K, Csík János, Kucsán István, Büki Ádám,
Ágoston Gyula, Jenéi Ferdinánd 150—150 Móritz Jenő, dr. Móritz Dénes, Fülöp János,
K, Kiss Sándor, Brandl Fülöp, Horler János, nt Pulay Gábor, Móritz Mária, Krausz Adolf]
Scheiber Mór, Németh Lajos, Kohn Sándor, Nagy Dénes, Móritz Gyula 2—2 K, Porkoláb
Jugovits Imre, Magas József. Nagy András, Dénes, Lorántffy Sándor. Schlesinger Józsefné,
Lichstein Gu>ztáv, Singer Ferenc, Schöntag Móritz Mihály, Zsédenyi Lajos, Zimmermann
Mariska, Gőgös István 1—1 K, Móritz Lajos,
Márton, Szabó József, Németh Ferenc, Deák ifj. Móritz Zsigmond 20—20 fill
Ferenc 1—1 K, Pálovits Gyula 50 Ml, Ge
Verekedés. Eőry Lajos és Rusznyák
lencsér György 10 fillér.
János ostffyasszonyfai lakosok f. hó 18-án
este 8 óra tájban szóváltásba keveredtek
A vaivirmegyel g a i d u á g f egyesület.
egymással. A lobbanékonyabb természetű
igazgató választmánya március 2-án d. e.
fél 11 órakor a vármegyeháza kistermében Rusznyákot annyira kihozta sodrából a disülést tart, utána nyomban az egyesület- ren putálás, hogy nekiesett társának és alaposan
des közgyűlése következik.
elverte. Eőry sérülése 8 napnál hosszabb ideig
Országos zsidóértekeilet. SOK tudós tartó gyógyulást igényel. Ruszuyákot feljelen
rabbinus és a zsidó felekezeti élet sok világi tették"* helybeli járásbíróságnál.
kitűnősége gyűlt össze folyó hó 20-án Buda
pesten a Lloyd. társaság nagytermében, hogy
az egységes zsidó önkormányzat megalkotá
sának módozatairól tanácskozzék. As érte
kezlet egy százas bizottságot alakitett, mely
nek teendője lesz az országos nagygyűlés
előkészítése.
l a már mindenki tnd|a, hogy lakást,
bútorozott szobát, üzlethelyiséget bérelni és
kiadni i n m l l i n t njfjjj ÍAwSJB^ftsjft gsjj| - j -rásban venni, eladni legjobban és legkönnyebb
szerrel csak a mi lapunk utján lehet Hirde
téseket a lehető legolcsóbban számítunk.

Asszonyháboru. Németh Samuné ostffy
asszonyfai lakos .sehogy sem tudott összeférni
Klek Antalnéval, sőt oly gyűlölettel viseltetett
iránta, hogy bosszúállásra határozta el magát
A héten szembe találta magát az utcán
ellenségével és az utca népének fülehallatára
mindenféle becstelen és ocsmány szavakkal
illette. A járásbíróság fog igazságot szolgáltatni közöttük.
Csak Mantner féle magvakat vásárolnak
helyesen. goudnjkodó,.«áxnitó.*azdák-és ker
tészek még akkor is, ha mások olcsóbbak
volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez
csakis a magvak rovására és a vevők kárára,
lehetséges.

Élőképek. Garaminé. az itt időzött
színtársulat tagja, ma este 8 órakór a -Ko
rona nagytermében a helybeli ifjúság közre
működésével .élőképeket mutat be. Amint más
városokban ezen előadások tetszésre találtak,
hisszük, hogy nálunk sem lesz panasza a
művésznőnek a pártfogás miatt
Unghváry József szőlőtelepe és gyü
mölcsfaiskolája Cegléd, ingyen és bérmetve
küldi érdeklődőknek nemesgyümölcsfa-cssmste,
vadoncok, kerti növények, rózsák, sima és
gyökeres szőlővesszők legújabb árjegyzékét
Lopat. Herényi Károly helybeli moz
donyvezetőtől Kovács Róza nevü cselédje
10 kor. 50 fillér értékű ruhaneműt lopott el.
Gazdája rájött a hűtlen leány csalafintaságára
és feljelentést tett ellene a járásbíróságnál.
Baleset. A sághegyt bazaltbányában
súlyos baleset érte Dflmov Péter munkást
Többedmagával egy víztartó kazánt iparkodtak
elhelyezni. A nehéz tárgyat egyszerre emelték
a levegőbe és ugyanígy is kellett volna le
ereszteni uj helyére. Mert ez a müvelet nem
egyöntetűen végeztetett, a kazán ráesett jobb
kezére, s annak ujjait széjjelzúzta.
Egy jó tanács többet ér száz aranynál,
már pedig jó tanács garmadával van a magyar
asszonyok közlönyében, a »Hástartás«-ban,
Ez a Kürthy Kmi 1 né szerkesztésében megjelenő
és 18 év óta fennálló lap, hű tanácsadója és
segítője a háziasszonyoknak, mert rovatai
mindent felölelnek ami a lakásra, konyhára,
gazdaságra, baromfitenyésztésre vonatkozik.
A „Háztartás* minden hó 1, 10. 20-án jele
nik meg, Díszes kiállítású, képes füzetben.
Utóbbi számában ételrecept-pályázatot hirdet,
amelyben kizárólag a lap előfizetői vehetnek
részt olyan jóizü ételek leírásával, amelyek
semmiféle szakácskönyvből,- vagy közlönyből
nem ismeretesek. A hét legjobb ételrecept
jutalmául kb. 150 korona értékű dijak és
készpénz lesz kisorsolva. Időnkint pályázatot
hirdet egyéb közérdekű kérdésekre, igy most
egy országos gyermekszépségversenyt rendez,
melyek nyertesei nagy értékű dijakat kapnak
jutalmul.
A kenyérirak hatóságilag nem álla
píthatok meg. Egyik magyar vármegye
alispánja a járás összes községéire nézve
elrendelte, hogy a kenyérnemiieket részletes
eladásnál csak suly szerint szabad kimérni és
egyidejűleg a kenyérárakat is megállapította
s az árjegyzéknek az eladás helyén, leendő
kifüggesztését, elrendelte. A kereskedelemügyi
m. kir. miniszter a másodfokú iparhalóság
véghatározatát abban a részében, melylyel a
•kenyérárakat megállapította, törvényes alap
hiányában megsemmisítette, mert az iparha
tóság csak azt rendelheti el, hogy a kenyérnemüekre nézve a részletes eladásnál az árak
suly szerint az eladási helyeken kifüggesztés
éének, a cikket árainak szabályozására ellecben a törvény alapot nem szolgáltat, a meny
nyiben annak 53. szakasza csak a marhahús
árának megállapítására nynjt módot
Züllött Ieiayok otthona, A makói
Erzsébet árvaházat' a belügyminiszter állami
gyermekvédelem céljaira átvette és az épületet
a züllött leányok otthonává alakítja á t Az
intézetben elhelyezést nyernek azok az állami
gondozás alatt álló leányuk, akik oly környe
zetbe jutottak, hogy az .abban való megma
radás teljes romlásukat okozná. Az otthonban
gazdasszonyokká nevelik, sütni, főzni, varrni,
mosni stb. tanítják őket. Nsgyobb szabása
mosodát is terveznek az intézetben, hol a
leilrrok •Mnnyfl.s^vnégU jó keresett ii'ujujló
tiszta munkát tanulnak. Ipari munkát is.
terveznek. Gondot fordítanak árra is, hogy az
erkölcsi é« értelmi nevelés semmi kívánni
vajót se hagyjon maga után.

Szenzációs kedvezmény!

Szóló-oltványok

Meglepetés
o l v a s ó i n k

r e s a e r e .

A .KEMENESALJA- kiadóhivatala és
Boskovitz Lipót fővárosi műiutézete kőzött
a mai napon kővetkező megegyezés köttetett:
Minden olvasónk igényt tarthat bármely
beküldött kis fénykép után is, egy életnagy
ságú fényképnagyitásra, csupán a díszes
papirkeretért (gravírozott passa-partout) erre
való feszítésért és a kép retouchálásért 5
korona fizetendő.
A

szőlővesszők é l Gleditschia (élőkeritésnek alkalmas) csemeték
beszerzésére legmelegebben ajánljuk a
legjobb hírnévnek örvendő

legmegfele'öbb,

Szűcs Sándor F i a
szőlőtelepét Bihardiószegen.

|

legszebb,
két család, fali téglavetéshez
felvétetnek a nagyszenlinihályi
fiókiéglagyár részére Hiibner
é l Pohl gőztéglagyárában —
Szombathelyen.

legkellemesebb
nász-, né*-, vagy születésnapi, jubilenmi,
alkalmi é l ünnepi ajándék egy életnagy
ságú fényképnagyitás. Dísze és büszkesége
minden lakásna';. Mint emlék örök emlekü
marad.
Ezek az arcképek minden beküldött
fényképről (sőt csoportképekről is) elkészít
tetnek ! I A leghűbb hasonlatosságért és tar
tósságén teljes kezesség vállallatik! A kép
nagysága 55/68 cm.
Vágja ki é s küldje
be
a .KEMENESALJA- olvasói részére fenntar
tott kedvezményes
utalványt

BOSKOVITZ

LIPÓT

műintézetébe
Budapest-ErzsébetfalTa, Kossuth 0. 16.
,nrl

ó V\ át tf ól l•

n|

á l é f S * . hogy ügynökök
jelentek meg a feleknél és
meghatalmazás nélkül képviselőmként mu
tatkoztak be. Ezért mindenkit óva intek az
ilyen emberektől és kijelentem, hogy sem
utazóm, sem ügynököm nincsen! Forduljon
tehát kö vétlenül cégemhe,-..
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Téglások

Hm a saját érdekét tartja szem elölt, ugy ne
Tegyen addig oltványt vagy vesszőt, míg a
fenti cég nagy' képt-s ariegyiékét nem kérte;
ingyon éa bérmentve. Ezen árjegyzék minden
- szőlőbirtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva.
Olcsóéa pont os kiszolgálás
Számos e l i s m e r ő levél. .
A tiszt*It érdeklődők a telep megtekintésére
" .
szívesen láttatnak.

*

=
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_

Árlejtést

A Z

hirdetmény.

Alulírott, Vásárosmiske községben
18520 korona építési költséggel előirány
zott róni. kath. két tantsriuü kiilön-

álló iskola és mellékhelyiségeinek
fölépítése, valamint s régi Iskola és
tanítói lakassak 2 tanítói lakássá
leendő átalakítás céljából l. é t i már
cius hó 3-án délután 3 órakor Vasá
rosmiskén, az iskolaháznál tartandó
nyilvános árlejtést hirdet.
Áriejteni szándékozók, az árlejtés
megkezdése elölt 500 kotona bánatpénzt
tartoznak az iskoluszeki elnök kezeihez
letenni. A bánatpénz vagy ennek meg
felelő értékpapír, a munka befejezése s
az épületek átvétele után fog a vállal
kozónak kamat nélkül visszaadatni.
á z iskolaszék fenntartja magának
a jogot, hogy az ajánlatok közül — az
árengedményre való tekintet nélkül —
szabadon választhat.
A tervek, költségvetés és az m-lej
tési feltételek a vásárosmiskei plébánián
mindenkor betekinthető.
Vásárosmiske, 1912. február 22.

_

ÖREGEM

~4i *•
•
' J^is mindig azt mondta, hogy szeplők el
űzésére, valamint finom, pnha bőr és
fehér taint elérésére és megóvására nincs
jobb szappan, minta világhírű >S:*ckenpferd. liliom-tejszappan. Védjegye »Steckenpfercl. készíti Bergmann et Co.cég
Telschen a/E. Kapható minden gyógy
szertár, drogueria, illatszer és mindene
szakmába vágó üzletben. Darabja 80
fillér. Hasonlóképen csodálato-au beválik
a Bergmann-féle >Manera< liliomtejkrém
fehér es finom női kezek megóvásara,
ennek lubnsa 70 fll., mindenütt kapható.

BÚTOROK

I
I

Hálók, ebédlök, uriszobák,szalonok,
teljes szálloda, kávéház, vendéglő és
kastély berendezések, vas- és réz bú
torok, szőnyegek, függönyök, csillá
rok, zongorák szállíttatnak bárhová

készpénzért
előnyös
B

vagy

fizetési

I
I

rendkívül

f e l t é t e l e k k eBl.
l.

Díszes na gy bntoralbna 1 E .
Teljes berendezésnél utazó minták
kal díjmentesen küldetik bárhová

M O D E R N

L a k b e r e n d e z é s i

V á l l a l a t

Guzmits Antal

ifi

Budapest, IV. Gerloczy-n
Gerlóczy-u 7.

iskolaszéki elnök.

M

(Központi

városhaza

| |

mellett.)
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Ha az életnagyságú fénykép olajfestéiben
kívántatik, kárjflk a haj, szem, ruha *a
, „ . arosxin pontos körülírását.

hető: Dinkgreye Nándor

papirkereskedésében.

íkintÁra 160 korona.

Ha

FORHIN"-naI

Gépírónő •

permetez,
mert á FORHIN
sokszorta megjavított

-szőr

szép kézírással é s Irodai
gyakorlattal irodába ajánlko
zik Érdeklődőknek szerkesz
tőségünk ad bővebb értesítést

BORDÓI KEVERÉK
k é s s állapotban'

Kevesebb

a gond,

Nagyon erősen tapad a ned
ves levélre is!

~Kevesebb

a munka,

szor
Kevesebb,
amunkaoér!

Kiadó lakás,
A

Doniul ki-utcában

modern 3 szobás utcai

egy

Barmi!? hármainál permttezhet vele! Semmiüledéke
nincs! Számtalan elismerő
nyilatkozat! Gyártjuk i z ed
dig dr. Ascbenbrandt szaba
dalmit képezett B i l k i n f o r i
és bordói port is. Kérjen in
gyen és bérmentre leírást a

F 0 R H I N-gyártól,
B i l a p u t , VI. Váczi-ut 93.

lakás

május l-re kiadó.
Bővebbet

Varga György Czelldömőlk

Szalay József
tulajdonosnál.

villamos-üzemü
Tisztelettel

m o t o r o k

létesítettem. A faaprittató közönségre, nézve nagy előny háramlik eb
ből, mert tűzifáját mindenki tetemesen olcsóbban apriltathatja fel, az
apritási müvelet rövid ideig tartó é s ami fődolog, nem kell favágó
embereket keresni, é s akkor is napokig várni, mig- azok azt összevágják.
A villamosvezeték mentén, ugy attól 160 méter távolságra is
eszközölhető a faapritás az itt jelzeit olcsó á r o n : ölenként fűrészelés,
aprítás 7 K 20 fillér.
Csak fürészelég ölenként 6 K Kisebb mennyiségű aprítást is el
vállalok. Ugy a téli, mint a nyári időszakban a fenti árak nem fognak
változni. — Megkereséseket kérem lakásomra: Czelldömőlk, Szent
háromság-tér (Kohn Sándor-féle ház).
Ezen uj vállalatomhoz a n. é. közönség becses pártfogását kérve
vagyok, kiváló tisztelettel

Drezdai motorgyár részv. t á n .
-Németország legrégibb, legnagyobb motor
gyára.
VezérképviselS:

és

Társa

BUDAPEST, V. Koháry utca 4.

1 8 8

(Alkotmány- utcasarok.)

Kinek
é s pénzét

drága
nem

az

akarja

egészsége
hiábavaló

dol- >>

gokra kidobni, az saját érdekében cse- i>
lekszik, ha,legalább

egyszer-kétszer

ki-2

próbálja a világhírű

OROSZLÁN MENTHOL I
Ss)

sósborszeszt
a háziszerek királyát,
Kapható 44 filléres,

£
jj

110 é s 2 20 K 2

eredett üvegekben.
FŐ-ELÁRUSÍTÓ:

láteTTs^rtSSffl^^
iüszer, csemege és lisatkereskedö.

- 37F

hozom a n. é. k ö z ö n s é g tudomására, hogy Gzelldömölkön

f a a p r i t ó - v á l l a l a t ot

és

lokomobilok

Gellért Ignác

vállalata.

villamos érőre berendezett

Nyersolaj, szivógáz, Diesel
benzin

faapritó

e*

Varga

György.

_
Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nytJ^lalás, oldalszurás, kereszlcsonlfájás, derek
ai nldal- vagy. hátfájás, izom- és inbántalmak
ff kar- és láb-yengeség, merev végtagok és
D. ujjak, Körcsök, továbbá hülés , megfázás- vagy
c léghuzamból sgármazó bajok azonnal enyhOI
3 nek az Oroszlán Menthol Sósborszesz haszna
lata által. Ha a fajó testrész a dörzsölést nem]
túri, agy borogatást alkalmazzunk.
Fogfájás, fejfájás, fejszaggatás, hajhullás.
!fidegesség, bágyadtsag, kimerültség, általános]
J£ gyengeség eseteiben kincscsel ér fel a valódi!
JJ Oroszlán Menthol Sósborszesz.
«
Torokfájás, rekedtség, gégehurot, inlluenza.
n nátha ha leilép, ugy emlékezzék az Oroszlán]
Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb ésj
c legelterjedtebb házíszer.
t>.
Ezer és ezer más esetekben is kitűnői
5 sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sosborszesz!
» használva,
o
.Minden egyes üveghez b ő használat
JJ utasítási van mellékelve. Sok ezer háláirat|
nila, hogy ~az Oroszlán Mentből]
Sosborszesz az emberiség jótevője.
3

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzemü könyvnyomdájában, Celldömölkön.

